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WSTČP

NieodãĈcznĈ cechĈ wspóãczesnych spoãeczeęstw sĈ media, które nie tylko wpãywajĈ na rzeczywistoĤþ, ale równieİ jĈ tworzĈ, budujĈ definicje
i znaczenia spoãeczne, które rozpowszechniajĈ szerokiemu gronu odbiorców1. SiãĈ mediów jest na pewno to, İe swoim zasičgiem oraz urozmaiconĈ treĤciĈ trafiajĈ do zróİnicowanych adresatów, a przez to nie tylko dostarczajĈ informacji, lecz równieİ wpãywajĈ i ksztaãtujĈ gusta widzów. Jak
wynika z badaę, telewizja odgrywa znaczĈcĈ rolč w ksztaãtowaniu czasu
wolnego zachodnich spoãeczeęstw. Przykãadowo, przecičtny Amerykanin
powyİej 15. roku İycia przeznacza okoão 2,6 godziny dziennie na oglĈda________________
1

M. Mrozowski, Media masowe. Wãadza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 59.
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nie telewizji2. Podobnie jest z Polakami: wedãug badaę z 2010 roku nasi
rodacy potrafiĈ w ciĈgu dnia spčdziþ przed telewizorem 3 godziny i 42
minuty3.
Programami naleİĈcymi do najchčtniej oglĈdanych w telewizji sĈ wydarzenia sportowe. Mičdzy sportem a mediami istnieje wiele wzajemnych
zaleİnoĤci, które zauwaİa A. GwóĮdĮ: „Jedno jest pewne – nie ma dziĤ
sportu bez mediów, ale i nie ma mediów bez sportu”4. įeby dane wydarzenie sportowe sič sprzedaão, musi mieþ wysokĈ oglĈdalnoĤþ, bowiem wspóãczeĤnie „miernikiem atrakcyjnoĤci danej dyscypliny sportowej jest stopieę
jej oglĈdalnoĤci, a co za tym idzie – bezpoĤrednio z nim zwiĈzany zysk
z transmisji”5. DoskonaãĈ ilustracjĈ tych zwiĈzków jest fenomen Adama
Maãysza. Skoki narciarskie, chociaİ nie naleİĈ do najpopularniejszych dyscyplin sportowych, to jednak cieszĈ sič duİym zainteresowaniem wĤród
Polaków. Sam skoczek z Wisãy jest dzisiaj celebrytĈ. Mimo İe nie uprawia
juİ skoków narciarskich, kaİde jego pojawienie sič na szklanym ekranie jest
pilnie Ĥledzone przez widzów. Telewizja, dzički transmisji wydarzeę sportowych, dostarcza widzom rozrywki i emocji, a same imprezy sportowe
stajĈ sič coraz bardziej atrakcyjne wizualnie, bčdĈc swego rodzaju show.
Sportowcy sĈ pokazywani nie tylko w Ĥwietle swoich osiĈgničþ, ale takİe
w İyciu prywatnym, funkcjonujĈ w ĤwiadomoĤci spoãecznej jako celebryci.
Dodatkowo telewizja jest doskonaãym medium aranİujĈcym „wielkie narracje” zbudowane wokóã wydarzeę sportowych (czego przykãadem byão
Euro 2012). Owe „narracje” zbliİajĈ ludzi do siebie oraz kumulujĈ spoãeczne doĤwiadczenie kulturowo-antropologiczne6. Co wičcej, media znoszĈ
granice przestrzenne – impreza sportowa odbywajĈca sič w jednym miejscu
transmitowana jest na róİnych kontynentach. Moİna zatem powiedzieþ, İe
sport w mediach ãĈczy poprzez wspólne przeİywanie istotnych wydarzeę
bez wzglčdu na bariery czasowe i geograficzne. Jednak pomimo tych
wszystkich zalet, sport w kontekĤcie medialnym równieİ dzieli, poniewaİ
________________
2 P. Baãdys, W co sič bawiþ? Formy spčdzania czasu wolnego i aktywnoĤci w spoãeczeęstwie ponowoczesnym, [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywnoĤci spčdzania czasu wolnego,
red. W. Muszyęski, M. Sokoãowski, Toruę 2008, s. 209.
3 Rynek telewizyjny w 2010 roku – podsumowanie, TNS OBOP, 2011, http://oboparch.tnsglobal.pl/uploads/6621/Rynek_telewizyjny_w_2010_-_podsumowanie.pdf [dostčp:
13.09.2012].
4 A. GwóĮdĮ, Media i sport. Wprowadzenie, [w:] Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, red. A. GwóĮdĮ, Kraków 2003, s. 7.
5 T. Sahaj, Kobiety we wspóãczesnym sporcie, 2004, s. 58, http://www.cos.pl/sw/12_04/
55.pdf [dostčp: 13.09.2012].
6 A. GwóĮdĮ, op. cit., s. 7.
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podtrzymuje, a co wičcej, umacnia obowiĈzujĈce w spoãeczeęstwie podziaãy spoãeczne, w tym podziaã ze wzglčdu na pãeþ7.
Studia genderowe, zakorzenione w naukach humanistycznych, wyróİniajĈ dwa sposoby ujmowania pãci: sex (kategoria biologiczna) i gender (kategoria spoãeczno-kulturowa)8. Zazwyczaj pierwszy termin (sex) jest uİywany
w odniesieniu do anatomicznych i fizjologicznych róİnic mičdzy ciaãem kobiety i mčİczyzny. Natomiast termin gender równieİ podkreĤla róİnice mičdzy kobietami a mčİczyznami, jednak sĈ one konstruowane gãównie na podãoİu psychologicznym, spoãecznym oraz kulturowym9. W Ĥwiecie sportu
dominuje nawiĈzanie do kategorii biologicznej – podziaã na mčskie i kobiece10 argumentowany jest bowiem róİnicami anatomicznymi oraz fizjologicznymi mičdzy pãciami. Ten determinizm biologiczny przejawia sič w stwierdzeniu, İe kobiety, w przeciwieęstwie do mčİczyzn, sĈ sãabsze fizycznie,
majĈ innĈ budowč ciaãa, speãniajĈ równieİ odmienne funkcje biologiczne,
dlatego teİ powinny uprawiaþ tylko wybrane sporty i rywalizowaþ wyãĈcznie mičdzy sobĈ. Podziaãy pãciowe wystčpujĈce w sporcie dotyczĈ zarówno
osobnego rozgrywania zawodów przez kobiety i mčİczyzn, jak i wykluczania kobiet z niektórych dyscyplin, które uznawane sĈ za „mčskie”, choþby
z wyĤcigów Formuãy 1. Przykãadem tego ostatniego zjawiska jest czčste
odwoãywanie sič do ochrony zdrowia kobiet jako przyczyny niedopuszczenia do uczestnictwa w danej konkurencji sportowej11. Argument ten jest
jednak pomijany, wrčcz niezauwaİalny, jeĤli chodzi o mčskie sporty, które
nierzadko sĈ nacechowane znacznie wičkszym ryzykiem powikãaę zdrowotnych (na przykãad uszkodzenie mčskich narzĈdów rozrodczych). Zróİnicowanie na typowo „mčskie” (na przykãad boks, zapasy, rajdy samochodowe) i „kobiece” sporty (na przykãad gimnastyka, ãyİwiarstwo figurowe,
pãywanie synchroniczne) oparte jest na dychotomicznym myĤleniu o pãci,
które – jak sič wydaje – ma w wičkszym stopniu podãoİe kulturowe niİ
biologiczne. Zgodnie z powszechnym przekonaniem wystčpuje zróİnicowanie cech osobowoĤciowych w kontekĤcie pãci: mčİczyzna jest silny, zde________________
7 A. Dzik, Kobieta niekobieca? Socjologiczny portret kobiet wyczynowo uprawiajĈcych „mčskie”
sporty. Na przykãadzie wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa wysokogórskiego oraz rajdów przygodowych, [w:] Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania pãci spoãeczno-kulturowej w Polsce, red.
K. Slany, B. Kowalska, M. ģlusarczyk, Kraków 2011, s. 402.
8 E. Ciaputa, Jak pãeþ stawaãa sič rodzajem, [w:] Kalejdoskop genderowy…, s. 427.
9 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2007, s. 128.
10 Dla rozróİnienia w niniejszym artykule bčdziemy posãugiwaþ sič wyrazami „mčskie”
i „kobiece” w dwóch znaczeniach. „Mčskie”/„kobiece” (w cudzysãowie) bčdziemy odnosiãy
do stereotypowego, spoãecznego postrzegania sportów jako „wãaĤciwych” dla przedstawicieli
jednej pãci, natomiast mčskie/kobiece (bez oznaczenia cudzysãowem) do sportów uprawianych przez mčİczyzn i kobiety.
11 T. Sahaj, op. cit., s. 60-62.
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cydowany, racjonalny, kobieta natomiast emocjonalna, wraİliwa i sãabsza.
W zwiĈzku z tym spoãeczne definiowanie tego, co mčskie, i tego, co kobiece, nie pozwala, by w obszarze sportu przedstawiciele pãci mčskiej i İeęskiej rywalizowali ze sobĈ jednoczeĤnie jako równorzčdni przeciwnicy, a co
wičcej – uprawiali dokãadnie te same dyscypliny.
W rozwaİania o roli pãci w sporcie doskonale wpisuje sič stwierdzenie,
İe „sport od swego zarania aİ do dziĤ zwiĈzany jest z mčskoĤciĈ”12. Czy ma
ono swoje odzwierciedlenie w tym, jak media przedstawiajĈ wydarzenia
sportowe? Aby odpowiedzieþ na to pytanie, dokonaãyĤmy analizy wiadomoĤci sportowych, koncentrujĈc sič na tym, w jaki sposób i za pomocĈ jakich Ĥrodków wyrazu media (szczególnie telewizja) przedstawiajĈ rywalizacjč sportowĈ uprawianĈ przez mčİczyzn i kobiety.

1. METODOLOGIA

Zgodnie z przyjčtym zaãoİeniem, İe sport jest arenĈ utrzymywania sič
tradycyjnych spoãecznych podziaãów, w tym podziaãów pãciowych13, istotne wydaje sič przeanalizowanie treĤci medialnych dotyczĈcych sportu.
CzerpiĈc inspiracjč z przeglĈdu literatury przedmiotu, a takİe wczeĤniej
zrealizowanych badaę, postanowiãyĤmy dokonaþ weryfikacji sposobów
prezentowania pãci w sportowym przekazie medialnym. W tym celu przeprowadziãyĤmy analizč wiadomoĤci sportowych nadawanych w programie
pierwszym publicznej telewizji (TVP 1). Wybór kanaãu telewizji publicznej
nie byã przypadkowy, gdyİ znaczĈca, z naszego punktu widzenia, jest jego
powszechna dostčpnoĤþ oraz oglĈdalnoĤþ emitowanych tuİ przed serwisem
sportowym „WiadomoĤci”.
PodstawowĈ jednostkĈ analizy uczyniãyĤmy pojedynczy komunikat
sportowy, emitowany w programie „Sport – serwis informacyjny” okoão
godziny 20.00 na antenie TVP 1. Jako komunikat traktowaãyĤmy pojedynczy
materiaã sportowy, natomiast wiadomoĤci stanowiãy caãy blok komunikatów z danego dnia. PrzeanalizowaãyĤmy 6 wieczornych programów sportowych, w tym 34 pojedyncze komunikaty oraz dodatkowe informacje,
pojawiajĈce sič w wiadomoĤciach, lecz niezwiĈzane z rozgrywkami sportowymi (na przykãad informacje o zmianie prezesa, zapowiedĮ wywiadu
z trenerem). Badania zrealizowaãyĤmy w dniach 12-18 marca 2012 roku.
________________

A. Dzik, op. cit., s. 401.
U. Kluczyęska, Konstruowanie relacji mičdzy rodzajami w sporcie. Analiza telewizyjnych
wiadomoĤci sportowych, [w:] Kalejdoskop genderowy…, s. 383-384.
12

13
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W celu pokazania róİnych aspektów podziaãów pãciowych zakresem
badaę objčãyĤmy wiele elementów zwiĈzanych z pãciĈ. Kluczowymi kategoriami analizy byãy: pãeþ prezentera, pãeþ komentatora oraz pãeþ sportowców. PrzyjčãyĤmy, İe prezenterem jest osoba prowadzĈca wiadomoĤci, zaĤ
komentatorem osoba prowadzĈca relacjč z komunikatu sportowego. Ponadto analizie poddane zostaãy rodzaje dyscyplin sportowych, a takİe dãugoĤþ
poszczególnych transmisji. ZnaczĈca byãa równieİ treĤþ nadawanego komunikatu, jčzyk, jakim sič posãugiwano w celu opisu wydarzeę sportowych,
oraz wypowiedzi samych sportowców. PrzyjrzaãyĤmy sič teİ sposobom wizualnej prezentacji sportowców w telewizji oraz na portalach internetowych.
Najwaİniejsze wyniki przeprowadzonej analizy zostanĈ przedstawione w niniejszym artykule. Dla wzbogacenia teoretycznych rozwaİaę, obok prezentacji wyników wãasnych dociekaę, odwoãujemy sič równieİ do innych badaę
poĤwičconych tej problematyce.

2. PREZENTOWANIE WIADOMOģCI SPORTOWYCH

Pierwszym zagadnieniem, które podlegaão analizie, byão to, kto prezentuje lub komentuje wiadomoĤci sportowe. Juİ w tym wymiarze moİna zauwaİyþ dysproporcje pãciowe na korzyĤþ mčİczyzn. Analiza dokonana
przez U. KluczyęskĈ14 pokazuje, İe kobiety rzadko wystčpujĈ w obu rolach,
gdyİ na 518 analizowanych przez autorkč informacji sportowych tylko jedna prowadzona byãa przez kobietč. Wedãug raportu Gender in televised sports,
sporzĈdzonego przez Uniwersytet Poãudniowej Kalifornii, w 2009 roku mčİczyĮni stanowili aİ 99,5% ogóãu komentatorów w jednej z badanych stacji,
jakĈ byãa KNBC Sports News. W drugiej stacji, SportsCenter, komentatorami
byli w 89% mčİczyĮni15. Przewaga mčskich komentatorów zarysowaãa sič
zatem bardzo wyraĮnie zarówno w mediach zagranicznych, jak i polskich.
W zrealizowanych przez nas badaniach, podobnie jak w badaniach U. Kluczyęskiej, tylko raz w ciĈgu caãego tygodnia kobieta (Sylwia Dekiert) byãa
prezenterem. Dominacja mčİczyzn byãa jeszcze bardziej widoczna, jeĤli wziĈþ
pod uwagč pãeþ komentatora danego materiaãu: na 34 komunikaty aİ 33 byãy
prowadzone przez mčİczyzn (tab. 1).
________________

Ibidem, s. 395.
M.A. Messner, Ch. Cooky, Gender in Televised Sports. News and Highlights Shows, 19892009, 2010, s. 20-21, www.womenssportsfoundation.org/home/research/articles-and-reports/
media-issues/~/media/PDFs/Non-WSF%20Research/Women%20Play%20Sports%20Not%
20on%20TV.ashx [dostčp: 13.09.2012].
14

15
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Tabela 1. Pãeþ komentatora a liczba komunikatów sportowych
Pãeþ komentatora
Mčİczyzna
Kobieta
Ogóãem

Liczba komunikatów sportowych
33
1
34

ĭródão: Badania wãasne.

NawiĈzujĈc do tych danych iloĤciowych, moİna wysnuþ wniosek, İe to
mčİczyĮni w wičkszoĤci sĈ odpowiedzialni za sposób definiowania sytuacji
i budowanie narracji w medialnym sporcie. Jest to mčski przekaz nastawiony na odbiorcč równieİ pãci mčskiej. Jedyny materiaã, który byã przygotowany przez kobietč, dotyczyã kobiecego sportu – tenisa ziemnego i bčdĈcej
w tym okresie „na topie” Agnieszki Radwaęskiej. Moİna wičc mniemaþ, iİ
dla kobiet zarezerwowane sĈ wyãĈcznie rozgrywki czy sukcesy odbywajĈce
sič w ich wãasnym gronie. ZnaczĈca przewaga mčİczyzn w roli prezenterów i komentatorów sportowych moİe byþ nastčpstwem istniejĈcego
w ĤwiadomoĤci spoãecznej przekonania o braku kompetencji kobiet w tej
dziedzinie lub wrodzonej niezdolnoĤci do peãnienia tej roli16. Stereotyp, İe
sport stanowi typowe hobby pãci mčskiej, wywoãuje przekonanie, iİ kobiece
zainteresowanie, a tym samym wiedza w tym wzglčdzie nigdy nie bčdĈ
dorównywaãy mčskiemu (PiĈtkowska 2012)17. Przykãad, iİ w 2012 roku na
olimpiadzie w Londynie komentatorami ekipy telewizji publicznej byli tylko i wyãĈcznie mčİczyĮni18, pokazuje, İe sport traktowany jest jako mčski
bastion, do którego nie dopuszcza sič kobiet. Jeİeli juİ kobiety peãniĈ rolč
komentatorów, to prezentowane przez nie informacje traktowane sĈ w sposób pobãaİliwy i przez kolegów, i przez widzów. TrafnĈ ilustracjĈ powyİszej tezy moİe byþ niedawna pomyãka dziennikarki Sary Carbonero, która
podczas Euro 2012 nie zauwaİyãa rzutu karnego jednego z piãkarzy, co
spowodowaão wiele przeĤmiewczych komentarzy podwaİajĈcych jej kompetencje. PosĈdzono jĈ o to, İe byãa tak znudzona meczem lub skupiona na
swoim partnerze, piãkarzu Hiszpanii, Ikarze Cassilasie, iİ nie dostrzegãa
waİnego fragmentu gry19.
________________

U. Kluczyęska, op. cit., s. 396.
M. PiĈtkowska, Baba na boisku to fanaberia. Ma rodziþ, a nie biegaþ!, 2012, http://
wyborcza.pl/magazyn/1,126715,12168412,Baba_na_boisku_to_fanaberia__Ma_rodzic__a_
nie_biegac_.html [dostčp: 13.09.2012].
18 Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012 w Telewizji Polskiej, 2012, http://www.tvp.pl/o-tvp
/o-tvp/aktualnosci/igrzyska-olimpijskie-londyn-2012-w-telewizji-polskiej/7976351 [dostčp:
13.09.2012].
19 R. Czykiel, Wpadka dziewczyny Casillasa. Zapytaãa o…, 2012, http://www.sportfan.pl/
artykul/wpadka-dziewczyny-casillasa-zapytala-o-35351 [dostčp: 13.09.2012].
16

17

Obecne czy nieobecne? O kobiecym sporcie w mediach

99

Podczas analizy materiaãu badawczego okazaão sič, İe treĤci przedstawiane przez kobiety w wieczornym programie sportowym nie sĈ informacjami o charakterze kluczowym. Byãy to zazwyczaj wiadomoĤci poboczne,
uzupeãniajĈce, takie jak na przykãad rozdanie nagród Fair Play przyznawanych przez Polski Komitet Olimpijski. Messner i Cooky20 podkreĤlajĈ, iİ
kobiety sĈ w trudnym poãoİeniu w medialnym sporcie, poniewaİ zazwyczaj, czasami jedynie, wystčpujĈ w roli „reportera ubocznego”, którego
szanse dostania sič do prezenterskiej czoãówki sĈ minimalne, co Ĥwiadczy
o tym, İe jeİeli kobiety sĈ juİ dopuszczane do medialnego Ĥwiata sportu, to
ich znaczenie i tak jest marginalne. M. Hardin i S. Shain21, ilustrujĈc sytuacjč
kobiet w dziennikarstwie sportowym, stwierdzajĈ, iİ sĈ one w róİnoraki
sposób dyskryminowane, czčsto padajĈ teİ ofiarĈ molestowania seksualnego. Dominacja mčİczyzn prezenterów/komentatorów jest zatem podwójna:
iloĤciowa, gdyİ gãównie mčİczyĮni przekazujĈ informacje sportowe, oraz
jakoĤciowa, poniewaİ mówiĈ o faktach najistotniejszych, pozostawiajĈc
kobietom kwestie drugoplanowe.

3. CZY SPORT KOBIET ISTNIEJE W TELEWIZJI?

PosãugujĈc sič terminologiĈ sportowĈ, moİna stwierdziþ, İe prezenterzy
i komentatorzy to jedna strona medalu. DrugĈ stronč stanowiĈ treĤci wiadomoĤci sportowych przedstawianych w wieczornym serwisie telewizyjnym. Prezentowanie okreĤlonych dyscyplin sportowych jest oczywiĤcie
zaleİne od wystčpowania pór roku, które dzielĈ sporty na letnie i zimowe,
oraz od organizacji wielkich wydarzeę, takich jak igrzyska, mistrzostwa
Ĥwiata/Europy czy inne prestiİowe turnieje. Trudno natomiast znaleĮþ
racjonalne uzasadnienie dla zróİnicowanego czasu poĤwičcanego sportom
uprawianym przez kobiety i sportom uprawianym przez mčİczyzn. Nierównomierne rozãoİenie czasu antenowego dla mčskiego i kobiecego sportu jest przejawem medialnej dyskryminacji, legitymizujĈcej tradycyjnie
utrwalone podziaãy spoãeczne22.
U. Kluczyęska23 wskazuje, İe czas poĤwičcony sportom kobiet jest trzydziestokrotnie krótszy od czasu poĤwičconego sportom mčİczyzn, i dodaje,
________________

M.A. Messner, Ch. Cooky, op. cit., s. 25.
M. Hardin, S. Shain, Female Sports Journalists: Are We there yet?, „Newspaper Research
Journal” 2005, no. 4, s. 22-35, http://www.newspaperresearchjournal.org/pdf/Hardin.pdf
[dostčp: 13.09.2012].
22 M.A. Messner, Sport and Male Domination: The Female Athlete as Contested Ideological Terrain, „Sociology of Sport Journal” 1988, vol. 5, s. 197-211.
23 U. Kluczyęska, op. cit., s. 390.
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iİ ta tendencja jest zauwaİalna we wszystkich stacjach telewizyjnych. Wedãug danych z raportu Gender in televised sports mčİczyznom poĤwičca sič
93,3% czasu antenowego, a kobietom tylko 1,6%24. Te dane znalazãy potwierdzenie w naszym projekcie badawczym. Z przeprowadzonej przez nas
analizy wynika, İe ponad 3/4 komunikatów dotyczyãy zawodów rozgrywanych przez mčİczyzn. Warto dodaþ, iİ jednego dnia w wieczornym programie sportowym nie pojawiãa sič İadna wiadomoĤþ na temat zmagaę
kobiet w sporcie. Aİ 1/3 wszystkich komunikatów stanowiãy treĤci dotyczĈce piãki noİnej – dyscypliny uwaİanej za jednĈ z najbardziej „mčskich”.
BiorĈc pod uwagč liczbč komunikatów, na drugiej pozycji znalazã sič równieİ sport uprawiany gãównie przez mčİczyzn – skoki narciarskie, niezwykle popularny w Polsce za sprawĈ zwycičstw Adama Maãysza. Sporty
uprawiane równie czčsto przez kobiety, takie jak biegi narciarskie i tenis
ziemny, uplasowaãy sič na trzeciej i czwartej pozycji. SĈ to dyscypliny,
w których Polki (Justyna Kowalczyk i Agnieszka Radwaęska) obecnie odnoszĈ duİe sukcesy, dlatego moİna przypuszczaþ, İe mówi sič bardziej
o tych dwóch zawodniczkach niİ o samym sporcie kobiet. Warto dodaþ, iİ
materiaã o kolejnej zawodniczce znalazã sič dopiero na ostatnim, dwunastym miejscu i dotyczyã kolarstwa górskiego (tab. 2).
Tabela 2. Dyscyplina a pãeþ sportowca i liczba komunikatów poĤwičconych
danej dyscyplinie
Dyscyplina
Pãeþ sportowca
Liczba komunikatów
Piãka noİna
mčİczyzna
11
Skoki narciarskie
mčİczyzna
5
Biegi narciarskie
kobieta
4
Tenis ziemny
kobieta
3
Hokej na lodzie
mčİczyzna
3
Siatkówka, koszykówka
mčİczyzna
2
Rzut mãotem, biegi, F1
mčİczyzna
1
Kolarstwo górskie
kobieta
1
Ogóãem
34
ĭródão: Badania wãasne.

Z jednej strony nie ma nic dziwnego w przeznaczaniu najwičkszej iloĤci
czasu na jeden z najpopularniejszych sportów, jakim jest piãka noİna,
z drugiej zaĤ zastanawiajĈcy jest fakt, İe na sukcesy kobiet (Justyny Kowalczyk w biegach narciarskich i Agnieszki Radwaęskiej w tenisie) przeznacza
________________
24

M.A. Messner, Ch. Cooky, op. cit., s. 4.
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sič o wiele mniej czasu antenowego niİ na brak sukcesów mčİczyzn w piãce
noİnej i rozgrywki pierwszoligowe w tej dyscyplinie. Po przyjrzeniu sič
liczbie komunikatów sportowych moİna równieİ odnieĤþ wraİenie, iİ kobiety nie uprawiajĈ sportu zawodowo w takiej skali jak mčİczyĮni, poniewaİ relacji ze sportu kobiet jest niewiele (zaledwie 7 na 34 komunikaty).
Zdecydowanie mniejsza liczba informacji sportowych na temat dyscyplin kobiecych moİe wynikaþ z mniejszego, w porównaniu z mčİczyznami,
udziaãu w takich widowiskach, jak na przykãad igrzyska olimpijskie, które
sĈ jednym z najbardziej medialnych wydarzeę sportowych. Jak pokazuje
raport sporzĈdzony przez Women’s Sport Foundation, w igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 roku wzičão udziaã ok. 4 tys. kobiet, podczas gdy
liczba mčİczyzn-zawodników wynosiãa ponad 6 tys.25 JednĈ z przyczyn jest
mniejsza liczba konkurencji kobiet wãĈczonych do programu igrzysk.
W Pekinie byão 127 konkurencji kobiecych i 165 mčskich26. Mocno ograniczona liczba telewizyjnych komunikatów dotyczĈcych sportu kobiet wynikaþ moİe teİ z tego, İe sporty mčskie sĈ dla (w wičkszoĤci) mocno zmaskulinizowanej widowni bardziej widowiskowe, gdyİ promujĈ takie cechy, jak
siãa, rywalizacja, bezpoĤredni kontakt27. Kobiece sporty sĈ jedynie atrakcyjnym dodatkiem do typowo „mčskiej” praktyki.
Marginalizacja kobiecych sportów widoczna jest takİe w aspekcie czasowym – Ĥredni czas informacji poĤwičcanej kobietom byã krótszy, niİ miaão to miejsce w przypadku mčİczyzn. Informacje o sportach kobiecych byãy
o poãowč krótsze od Ĥredniego czasu informacji dotyczĈcej sportu mčİczyzn28. Oznacza to, İe jeİeli juİ pojawiãa sič jakaĤ informacja na temat
sportu kobiet, to i tak zostaãa ona zmarginalizowana poprzez skrócenie
czasu jej trwania. StawiajĈc sič w roli widza, moİna wysnuþ wniosek, iİ
komunikaty sportowe dotyczĈce kobiet sĈ maão istotne, a co za tym idzie –
nie warto poĤwičcaþ zmaganiom zawodniczek w sporcie tyle czasu ile rywalizacji mčİczyzn.
WičkszoĤþ czasu antenowego poĤwičconego sportom uprawianym przez
mčİczyzn zwiĈzana jest takİe z dãugoĤciĈ wywiadów przeprowadzanych
z zawodnikami. Wywiady z zawodniczkami stanowiĈ rzadkoĤþ; jeİeli juİ sĈ
________________
25 M. Smith, A. Wrynn, Women in the 2000, 2004 and 2008 Olympic and Paralympic Games:
An Analysis of Participation, Leadership and Media Opportunities, 2009, s. 16, www.womens
sportsfoundation.org/en/home/research/articles-and reports/athletes/~/media/PDFs/WSF
%20Research%20Reports/2008_Olympic_Report.ashx [dostčp: 13.09.2012].
26 Ibidem, s. 10.
27 C.G.E. Wiley, S.M. Shaw, M.E. Havitz, Men’s and Women’s Involvement in Sport: An Examination of the Gendered Aspects of Leisure Involvement, „Leisure Sciences” 2000, vol. 22, s. 22.
28 U. Kluczyęska, op. cit., s. 390.

102

Justyna Kramczyk, Maãgorzata Gnieciak, Justyna Kiİuk

emitowane w telewizji, to nie dotyczĈ ich umiejčtnoĤci czy osiĈgničþ sportowych, lecz przedstawiajĈ je w innych kontekstach29. Chodzi tu o konteksty
rodzinne, towarzyskie, reklamowe, odlegãe od tego, co najwaİniejsze, czyli
samego sportu. Mčİczyznom zatem, nie tylko jako komentatorom czy prezenterom, ale takİe jako sportowcom, o wiele czčĤciej umoİliwia sič wypowiadanie w mediach o sobie czy danym wydarzeniu sportowym, przez
co mogĈ czčĤciej narzucaþ swój tok myĤlenia i sposób przedstawiania sytuacji30.
Wedãug raportu Gender in televised sports mčskie wydarzenia sportowe
zawsze przedstawiane sĈ na poczĈtku telewizyjnych wiadomoĤci31. Dzički
temu jawiĈ sič one widzowi jako waİniejsze niİ pozostaãe. Decyduje o tym
takİe fakt, İe zazwyczaj jest to wiadomoĤþ najdãuİsza, opatrzona wywiadem z zawodnikami lub obszernĈ relacjĈ z przebiegu wydarzenia. Jak zauwaİa U. Kluczyęska, „zaprezentowanie danej informacji jako pierwszej
okreĤla kryterium jej waİnoĤci jako najistotniejszego wydarzenia dnia,
a jednoczeĤnie jest sygnaãem podkreĤlajĈcym relacjč sportów mčİczyzn
i kobiet”32. W medialnym sporcie kobiety przegrywajĈ zatem na wielu polach: pod wzglčdem czasu, liczby, jakoĤci oraz pierwszeęstwa komunikatów sportowych. Dodatkowo producenci wydarzeę sportowych w wičkszoĤci sĈ mčİczyznami (lub pozostajĈ pod wpãywem mčİczyzn, szczególnie
komentatorów), co powoduje, İe kãadĈ nacisk prawie wyãĈcznie na mčskie
rozgrywki33. Sport jest swoistĈ twierdzĈ mčİczyzn, broniĈcĈ sič przed feminizacjĈ spoãeczeęstwa.
Telewizja nie jest jedynym medium, które utrwala dysproporcje pãciowe
w sporcie na korzyĤþ mčİczyzn. Podobna sytuacja ma miejsce takİe
w przypadku prasy czy Internetu34 . W odniesieniu do prasy teza ta znajduje
________________
29 M. Smith, A. Wrynn, Women in the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games: An Analysis of Participation, Leadership and Media Opportunities, 2010, s. 37, www.womenssports
foundation.org/home/research/articles-and-reports/athletes/~/media/PDFs/WSF%20Rese
arch%20Reports/2010_Olympic_Report.ashx [dostčp: 13.09.2012].
30 T.M. Kachgal, Home Court Disadvantage? Examining the Coverage of Female Athletes on
Leading Sports Websites – A Pilot Study. Paper presented in the national conference of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, Washington 2001, za:
C.A. Tuggle, S. Huffman, D. Rosengard, A Descriptive Analysis of NBC’s Coverage of the 2000
Summer Olympics, “Mass Communication & Society” 2002, vol. 5, no. 3, s. 361-375.
31 M.A. Messner, Ch. Cooky, op. cit., s. 11-12.
32 U. Kluczyęska, op. cit., s. 391.
33 M.C. Duncan, M.A. Messner, Gender in Televised Sports. News and Highlights Shows, 19892004, 2004, s. 22, http://www.la84foundation.org/9arr/ResearchReports/tv2004.pdf [dostčp:
13.09.2012].
34 T.M. Kachgal, op. cit., s. 363; S.G. Miller, Ancient Greek Athletics, 2004, za: D. MyĤliwy,
Kobiety na igrzyskach olimpijskich, [w:] Kalejdoskop genderowy…, s. 87.
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odzwierciedlenie w badaniach Stephen G. Millera i H. Jakubowskiej.
S.G. Miller dokonaã analizy dziaãu sportowego gazety „San Francisco Chronicle” na przestrzeni lat 1987-2003, na podstawie której wykazaã, İe konkurencje mčskie stanowiĈ aİ 64,1% drukowanego tekstu. Dla porównania,
konkurencje kobiece zajmujĈ jedynie 1,49% powierzchni drukowanej35.
Z polskich badaę prasy przeprowadzonych przez H. JakubowskĈ wynika,
İe aİ 86% wszystkich artykuãów poĤwičcone jest sportom uprawianym
przez mčİczyzn, a tylko 10% sportowi kobiet36. Skãad autorów tekstów na
sportowych portalach internetowych (na przykãad portal „Z czuba”) oraz
treĤþ tych tekstów równieİ ukazujĈ nierówne proporcje mičdzy sportem
kobiet i mčİczyzn. PowoãujĈc sič na wãasnĈ obserwacjč, moİemy stwierdziþ, iİ sport mčİczyzn, opisywany przez przedstawicieli tej samej pãci,
dominuje na tego rodzaju portalach.
W tym kontekĤcie naleİy równieİ zwróciþ uwagč na dysproporcje ekonomiczne pomičdzy zawodnikami a zawodniczkami. Chodzi tu zarówno
o wynagrodzenia sportowców, jak i kwestie tworzenia bazy treningowej37.
PrzyjmujĈc, İe istnieje zaleİnoĤþ mičdzy popularnoĤciĈ danej dyscypliny
w mediach a zarobkami zawodników, moİna wysnuþ wniosek, iİ mniejsza
medialnoĤþ sportów uprawianych przez kobiety przekãada sič na odpowiednio skromniejsze zarobki. Zatem im wičkszĈ popularnoĤciĈ cieszĈ sič
dane rozgrywki sportowe, im czčĤciej prezentowane sĈ w przekazach medialnych, tym wičksze wsparcie finansowe mogĈ uzyskaþ zawodnicy38.
Jednak czy tylko medialnoĤþ jest kryterium zwičkszajĈcym przychody finansowe? Co z pozostaãymi kryteriami, takimi jak wysiãek/praca wãoİone
w osiĈgničcie sukcesu czy wypracowanie okreĤlonego rezultatu? Poszukiwanie odpowiedzi wykracza poza ramy tego artykuãu, jednak faktem jest,
İe kobiety zarabiajĈ w sporcie mniej, co dodatkowo podkreĤla dominacjč
mčİczyzn w tej dziedzinie. ģwiadczy o tym zamieszanie wokóã poãowicznej
wysokoĤci (w stosunku do mčİczyzn) nagród dla zawodniczek w Maratonie SolidarnoĤci, a takİe istniejĈce rankingi wynagrodzeę. Wedãug zestawienia czasopisma „Forbes” wĤród najlepiej zarabiajĈcych sportowców
w 2012 roku w pierwszej dwudziestce nie znalazãa sič İadna kobieta.
W Polsce natomiast wĤród dwudziestu najlepiej wynagradzanych sportow________________

S.G. Miller, Ancient Greek Athletics, 2004, za: D. MyĤliwy, op. cit., s. 87.
H. Jakubowska, Poznaþ miejsce sportu w prasie, 2011, s. 30, http://www.naukaipostep.
pl/wp-content/uploads/downloads/2011/10/abr4.pdf [dostčp: 1.10.2012].
37 H. Jakubowska, Zasady wynagradzania w sporcie w kontekĤcie idei sprawiedliwoĤci i równoĤci
pãci, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, nr 1, s. 201.
38 Ibidem, s. 193.
35
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ców (ranking dziennika „Super Express”) pojawiãy sič zaledwie dwie zawodniczki: na drugim miejscu Agnieszka Radwaęska, a na dziewičtnastym
Justyna Kowalczyk.

4. WIZUALNE I WERBALNE PREZENTACJE SPORTU W MEDIACH

Podczas przeprowadzania obserwacji wiadomoĤci sportowych zwróciãyĤmy równieİ uwagč na pewne wizualne aspekty sportu oraz jčzyk komunikatów, które pojawiajĈ sič w telewizji. Jčzyk, za pomocĈ którego opisywane
sĈ poszczególne wydarzenia, jest bardzo istotny, gdyİ ksztaãtuje postrzeganie
wydarzeę sportowych i ich uczestników. Dzički analizie pozyskanych materiaãów moİna wysnuþ wniosek, İe doĤþ czčsto informacje o sportach uprawianych przez kobiety i przez mčİczyzn sĈ przedstawiane w odmienny
sposób. Po pierwsze, wystčpuje zróİnicowany ton prezentowanych reportaİy. WiadomoĤci dotyczĈce sportu mčİczyzn jawiĈ sič dla widza jako rzeczowe i informacyjne przedstawienie wydarzeę. Nierzadko w materiaãach
wykorzystuje sič róİnego rodzaju grafiki – tabele czy wykresy, co potčguje
u odbiorcy wraİenie rzeczowego przekazu informacji. Przykãadem mogĈ
byþ omówienia rozgrywek ligowych piãki noİnej, koszykówki czy İuİla
(w wersji tylko i wyãĈcznie mčskiej), gdzie tabela pokazywana jest na koęcu
kaİdego z etapów tych rozgrywek. To, co cechuje relacjonowanie widowisk
zwiĈzanych ze sportem kobiet, to przede wszystkim infantylizacja ich
uczestniczek39. Objawia sič ona w takich wyraİeniach, jak: „nasze dziewczyny”, „zãotka”, „damy”, „królowe”. W grč wchodzĈ takİe róİnego typu
zdrobnienia typu „Isia” (pieszczotliwy skrót od Agnieszki Radwaęskiej)
czy Justynka (o Justynie Kowalczyk). Charakterystyczne jest teİ nawiĈzywanie do rywalizacji mičdzy zawodniczkami, co podczas naszej analizy
miaão miejsce w przypadku biegów narciarskich. PodkreĤlanie wspóãzawodnictwa mičdzy JustynĈ Kowalczyk a Marit Bjørgen odbywaão sič za
pomocĈ takich sãów, jak „odwieczna rywalka” lub „norweska przeciwniczka”, uİywanych w stosunku do Bjørgen, i „nasza” „chluba narodowa”
w stosunku do polskiej zawodniczki. W przypadku turniejów lub mistrzostw
rozgrywanych przez mčİczyzn mówi sič po prostu o „mistrzostwach”, jeİeli
zaĤ dotyczĈ one kobiet, to wówczas nazywa sič je „mistrzostwami kobiet”40.
________________
39 A.C. Billings, J.R. Angelini, Packing the Games for Viewer Consumption: Gender, Ethnic, and
Nationality in NBC’s Coverage of the 2004 Summer Olympics, „Communication Quarterly” 2007,
vol. 55, no. 1, s. 102.
40 M.C. Duncan, M.A. Messner, L. Williams, K. Jensen, Gender Stereotyping in Televised
Sports, 1990, za: U. Kluczyęska, op. cit., s. 387.
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Moİna zatem mniemaþ, İe to, co oczywiste w sporcie, jest zawsze mčskie,
a jčzyk uİywany w wičkszoĤci przez mčskich komentatorów/prezenterów
tylko te „oczywistoĤci” utrwala.
W sporcie nie jest istotny jedynie wynik, ale równieİ atrakcyjnoĤþ czy
widowiskowoĤþ sportowej rywalizacji. Jednym z zabiegów majĈcych przyciĈgnĈþ widzów jest zmiana wizerunku sportowców. T. Sahaj41 wspomina
w tym kontekĤcie o wymianie kobiecych strojów sportowych w siatkówce
i lekkoatletyce. Dotychczas doĤþ luĮne stroje zamieniono na bardziej obcisãe
i krótsze, dzički czemu „jest na co popatrzeþ”. Te przeobraİenia w prezentowaniu zawodniczek wywoãane sĈ równieİ przez kwestie ekonomiczne.
W obszarze sportu istotnĈ rolč odgrywajĈ sponsorzy, którzy stawiajĈ przed
zawodnikami (zwãaszcza przed kobietami) duİe wymagania wizualne
w celu zwičkszenia ich atrakcyjnoĤci, a przez to oglĈdalnoĤci danego widowiska. Naleİy zaznaczyþ, İe proces uatrakcyjniania przekazu w gãównej
mierze dotyczy kobiet. Kobiety w sporcie przedstawiane sĈ zazwyczaj jako
potencjalne obiekty seksualne42. Kobiece ciaão, którego kult wystčpuje zarówno wĤród mčskiej, jak i kobiecej czčĤci publicznoĤci, jest poddawane
osĈdowi milionów widzów podczas transmisji. W zwiĈzku z tym sportsmenki muszĈ po prostu „ãadnie” wyglĈdaþ w telewizji. „JeĤli wyglĈd
zostanie zaakceptowany, oznacza to, İe kobieta jest pociĈgajĈca i odpowiednio bčdzie traktowana. […] WyglĈd nie jest po prostu jej cechĈ, jak
w przypadku mčİczyzny; ona jest swoim wyglĈdem. Praktycznie kaİdy
aspekt powierzchownoĤci kobiety mówi o tym, kim ona jest i jak naleİy jĈ
traktowaþ”43.
WspóãczeĤnie moİna zauwaİyþ, İe seksualnoĤþ jest nieodãĈcznym elementem sportu. Dotyczy takİe mčİczyzn, chociaİ nie w tak znaczĈcym
stopniu, jak ma to miejsce w przypadku kobiet. Dowodem tego jest coraz
czčstsze wystčpowanie w reklamach mčİczyzn prezentujĈcych nagie lub
czčĤciowo zasãoničte ciaão, na przykãad David Beckham w reklamie marki
H&M lub w kalendarzach publikowanych przez kobiece czasopismo „Cosmopolitan”. Równieİ w reklamie perfum firmy Lacoste wystĈpiã nagi model, który jednakİe, wedãug D. Dzido44, przedstawiony zostaã nie tylko jako
obiekt poİĈdania, lecz teİ jako zdobywca. Ta sama autorka pisze, İe erotyczny sposób przedstawiania mčİczyzn rzadziej wystčpuje w przestrzeni
publicznej, a ponadto jeĤli sič juİ pojawia, jest raczej wyrafinowanĈ propo________________

T. Sahaj, op. cit., s. 58-59.
M. C. Duncan, M.A. Messner, op. cit., s. 22.
43 E. Kaschack, Nowa psychologia kobiety. PodejĤcie feministyczne, Gdaęsk 1996, s. 96.
44 D. Dzido, Kulturowe kody pãci, [w:] Praktyki cielesne, red. J.M. Kurczewski, Warszawa
2006, s. 215.
41
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zycjĈ niİ wzorcem, z którym widz moİe sič identyfikowaþ45. Moİna zatem
wnioskowaþ, İe w sytuacji kobiet uprawiajĈcych sport wyglĈd i seksualnoĤþ
jest obowiĈzkiem, natomiast w odniesieniu do mčİczyzn stanowi tylko dodatek (atrakcyjny zwãaszcza dla fanek).
W naszej analizie wiadomoĤci sportowych nie spotkaãyĤmy sič z İadnym przypadkiem pokazania mčİczyzn w kontekĤcie seksualnym, natomiast kobiety wystčpowaãy w charakterze „miãej rzeczy do oglĈdania”. StĈd
teİ, jak zauwaİajĈ E. Zierkiewicz i I. Kowalczyk46, kobieta w mediach jest
nie tylko konsumentkĈ, lecz równieİ zamienia sič w „potrawč do zjedzenia”. Nie tylko sama konsumuje, ale równieİ zostaje skonsumowana. Ten
„kanibalizm wizualny” powoduje, İe kobiety zostajĈ utoİsamione z róİnymi reklamowanymi towarami i przez to stajĈ sič obiektami konsumpcji47.
Istnieje jeszcze jedna zasadnicza róİnica dotyczĈca telewizyjnego prezentowania kobiet i mčİczyzn w sporcie. Kobiety, w przeciwieęstwie do
mčİczyzn, rzadko przedstawiane sĈ w kontekĤcie zawodowym, czyli
w sytuacji rozgrywania zawodów, treningów, rozmaitych przygotowaę48.
Za to, jak wynika z naszej analizy wieczornego programu sportowego, czčsto ukazywane sĈ w roli „umilacza”. Doskonaãym przykãadem moİe byþ
dzieę, w którym nie pojawiãa sič İadna informacja dotyczĈca sportu kobiet,
jednak kobiety pojawiãy sič w prezentowanych materiaãach – w roli cheerleaderek podczas meczu mčskiej koszykówki. W innych reportaİach równieİ zostaãy pokazane mãode atrakcyjne kobiety kibicujĈce na trybunach,
które komentator wskazaã jako „pičkniejsze oblicze sportu”. Ów sposób
ukazywania kobiet, polegajĈcy na fragmentaryzacji i przedstawianiu „najlepszych kawaãków”, wpisuje sič w kolejnĈ strategiĈ marketingowĈ ukazywania kobiecego ciaãa49. OglĈdajĈc popularne portale sportowe (na przykãad „Z Czuba”), moİna zauwaİyþ, İe szczególnie polskie siatkarki sĈ
w ten sposób prezentowane.
ZAKOĘCZENIE

Mass media we wspóãczesnym Ĥwiecie peãniĈ znaczĈcĈ rolč – legitymizujĈ oraz podtrzymujĈ istniejĈcy porzĈdek spoãeczny, poniewaİ tworzĈ
rzeczywistoĤþ, wpãywajĈc na myĤli odbiorców. Jaki obraz sportu, z perspek________________

Ibidem, s. 213-217.
I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz, Konsumentka czy konsumowana? Kobieta do zjedzenia w prasie kobiecej, 2005, s. 1-3, www.wstronedziewczat.org.pl/downloads/kiz.pdf [dostčp:
15.04.2013].
47 Ibidem.
48 M. Smith, A. Wrynn, Women in the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games…, s. 37.
49 I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz, op. cit., s. 3.
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tywy pãci, ksztaãtujĈ media? Kobiet-sportsmenek w przekazach medialnych
prawie nie ma. MčİczyĮni tworzĈ wiadomoĤci sportowe, komentujĈ je,
przekazujĈ komunikaty odbiorcom-mčİczyznom. SĈ prezenterami telewizyjnymi, komentatorami w terenie, profesjonalistami. To ich opinie sĈ waİne i wymowne. Kobiety rzadko wystčpujĈ w roli ekspertów. Podczas naszych badaę nie miaãa miejsca ani jedna sytuacja, w której to kobieta, jako
znawca, wypowiedziaãa sič na temat „mčskiego sportu”.
W takim przypadku konstytuuje sič swoista homospoãecznoĤþ, do której
kobiety majĈ utrudniony dostčp. Sport jawi sič jako typowy „mčski bastion”, w którym panujĈ „mčskie”, stereotypowe reguãy. OsiĈgničcia zawodniczek nie mogĈ konkurowaþ z osiĈgničciami zawodników. TrafnĈ
ilustracjĈ jest fakt, İe dwukrotna wygrana Mai Wãoszczowskiej w mičdzynarodowym Pucharze ģwiata jest mniej waİna niİ sprawozdanie z pierwszoligowego meczu polskiej piãki noİnej. Czas antenowy poĤwičcony sportowcom jest zdecydowanie dãuİszy niİ ten przypadajĈcym sportsmenkom.
O kobietach wspomina sič wtedy, gdy zwycičİajĈ, o mčİczyznach natomiast równieİ wtedy, gdy po prostu wykonujĈ swojĈ pracč (chociaİby
wspomina sič o treningach piãki noİnej).
Same komunikaty jčzykowe, którymi posãugujĈ sič mčscy prezenterzy,
róİnicujĈ obie pãcie. Zwycičİczynie stajĈ sič dobrem narodowym. Nie sĈ
profesjonalistkami, lecz „Isiami”, „Justynkami”, „zãotkami”. SĈ swojskie,
miãe, „nasze”. MčİczyĮni natomiast sĈ „mistrzami”, „gladiatorami”, „dominatorami”. Kobiety w wiadomoĤciach sportowych sĈ obecne równieİ
wtedy, kiedy moİna je „pokazaþ”. Podczas transmisji siatkówki kobiet zawodniczki pokazywane sĈ fragmentarycznie. PrzestajĈ byþ osobami, a stajĈ
sič czčĤciami ciaãa, „umilaczami”, pičknĈ stronĈ sportu. „Róİnymi sposobami rola kobiet uczestniczĈcych bezpoĤrednio i poĤrednio w sporcie jest
trywializowana, oĤmieszana lub seksualizowana”50. We wspóãczesnym sporcie widaþ zatem dwutorowe tendencje. Z jednej strony emancypacja kobiet
w tym obszarze jest widoczna. Przed zawodniczkami otwierajĈ sič coraz to
nowe dyscypliny (chociaİby dopuszczenie kobiecego boksu w tegorocznych igrzyskach w Londynie), z drugiej jednak strony ich osiĈgničcia
w przekazie medialnym sĈ marginalizowane. KtoĤ niewiedzĈcy nic o sporcie, a tylko oglĈdajĈcy wiadomoĤci sportowe, mógãby uznaþ, İe sportsmenek prawie nie ma, zaĤ te nieliczne sĈ wyãĈcznie tenisistkami i biegaczkami
narciarskimi. Taki obraz wyãania sič z naszej analizy, w której 3/4 wszystkich komunikatów dotyczyão sportu w mčskim wydaniu. PotwierdzajĈ to
równieİ inne polskie oraz Ĥwiatowe badania.
________________
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108

Justyna Kramczyk, Maãgorzata Gnieciak, Justyna Kiİuk

Telewizja kreuje rzeczywistoĤþ, w której sport zdominowany jest przez
mčİczyzn. To im przede wszystkim poĤwičca sič uwagč w komunikatach
sportowych. To oni tworzĈ wiadomoĤci, mówiĈ o mčskim sporcie i zwracajĈ sič do mčskiego odbiorcy. W takim przypadku mass media nie odzwierciedlajĈ rzeczywistoĤci, bowiem ignorujĈ sport kobiet. Prezentowany przez
nie obraz zawodniczek nie przyznaje im naleİnego miejsca w Ĥwiecie sportu, o które kobiety walczĈ i bčdĈ walczyþ51.

BIBLIOGRAFIA
Baãdys P., W co sič bawiþ? Formy spčdzania czasu wolnego i aktywnoĤci w spoãeczeęstwie ponowoczesnym, [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywnoĤci spčdzania czasu wolnego, red. W. Muszyęski, M. Sokoãowski, Toruę 2008.
Billings A.C., Angelini J.R., Packing the Games for Viewer Consumption: Gender, Ethnic, and
Nationality in NBC’s Coverage of the 2004 Summer Olympics, „Communication Quarterly” 2007, vol. 55, no. 1.
Ciaputa E., Jak pãeþ stawaãa sič rodzajem, [w:] Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania
pãci spoãeczno-kulturowej w Polsce, red. K. Slany, B. Kowalska, M. ģlusarczyk, Kraków
2011.
Czykiel R., Wpadka dziewczyny Casillasa. Zapytaãa o…, 2012, http://www.sportfan.pl/
artykul/wpadka-dziewczyny-casillasa-zapytala-o-35351 [dostčp: 13.09.2012].
Dzido D., Kulturowe kody pãci, [w:] Praktyki cielesne, red. J.M. Kurczewski, Warszawa
2006.
Duncan M.C., Messner M.A., Gender in televised sports. News and highlights shows, 19892004, 2004, http://www.la84foundation.org/9arr/ResearchReports/tv2004.pdf [dostčp: 13.09.2012].
Duncan M.C., Messner M. A., Williams L., Jensen K., Gender stereotyping in televised sports,
Los Angeles 1990.
Dzik A., Kobieta niekobieca? Socjologiczny portret kobiet wyczynowo uprawiajĈcych „mčskie”
sporty. Na przykãadzie wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa wysokogórskiego oraz rajdów
przygodowych, [w:] Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania pãci spoãeczno-kulturowej w Polsce, red. K. Slany, B. Kowalska, M. ģlusarczyk, Kraków 2011.
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2007.
GwóĮdĮ A., Media i sport. Wprowadzenie, [w:] Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, red. A. GwóĮdĮ, Kraków 2003.
Hardin M., Shain S., Female Sports Journalists: Are We there yet?, „Newspaper Research
Journal” 2005, no. 4, http://www.newspaperresearchjournal.org/pdf/Hardin.pdf
[dostčp: 13.09.2012].
Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012 w Telewizji Polskiej, 2012, http://www.tvp.pl/o-tvp/
o-tvp/aktualnosci/igrzyska-olimpijskie-londyn-2012-w-telewizji-polskiej/7976351
[dostčp: 13.09.2012].
Jakubowska H., Poznaþ miejsce sportu w prasie, 2011, http://www.naukaipostep.pl/wpcontent/uploads/downloads/2011/10/abr4.pdf [dostčp: 1.10.2012].
________________
51

T. Sahaj, op. cit., s. 55-56.

Obecne czy nieobecne? O kobiecym sporcie w mediach

109

Jakubowska H., Zasady wynagradzania w sporcie w kontekĤcie idei sprawiedliwoĤci i równoĤci
pãci, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, nr 1.
Jaãoszewski M., Bieg „SolidarnoĤci” – kobietom pãacimy poãowč, 2010, http://www.
sport.pl/sport/1,65025,8282767,Bieg__Solidarnosci____kobietom_placimy_polowe.
html [dostčp: 13.04.2013].
Kachgal T.M., Home Court Disadvantage? Examining the Coverage of Female Athletes on
Leading Sports Websites – A Pilot Study. Paper presented in the national conference of
the Association for Education in Journalism and Mass Communication, Washington
2001.
Kaschack E., Nowa psychologia kobiety. PodejĤcie feministyczne, Gdaęsk 1996.
Kluczyęska U., Konstruowanie relacji mičdzy rodzajami w sporcie. Analiza telewizyjnych wiadomoĤci sportowych, [w:] Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania pãci spoãeczno-kulturowej w Polsce, red. K. Slany, B. Kowalska, M. ģlusarczyk, Kraków 2011.
Kowalczyk I., Zierkiewicz E., Konsumentka czy konsumowana? Kobieta do zjedzenia w prasie
kobiecej, 2005, www.wstronedziewczat.org.pl/downloads/kiz.pdf [dostčp: 15.04.2013].
Kujawka M., Siatkarki, 2009, http://www.sport.pl/sport/55,65025,7091744.html [dostčp:
13.04.2013].
Messner M.A., Sport and Male Domination: The Female Athlete as Contested Ideological Terrain, „Sociology of Sport Journal” 1988, vol. 5.
Messner M.A., Cooky Ch., Gender in Televised Sports. News and Highlights Shows, 19892009, 2010, www.womenssportsfoundation.org/home/research/articles-and-reports/
media-issues/~/media/PDFs/Non-WSF%20Research/Women%20Play%20Sports
%20Not%20on%20TV.ashx [dostčp: 13.09.2012].
Miller S.G., Ancient Greek Athletics, New Haven 2004.
MyĤliwy D., Kobiety na igrzyskach olimpijskich, [w:] Kalejdoskop genderowy. W drodze do
poznania pãci spoãeczno-kulturowej w Polsce, red. K. Slany, B. Kowalska, M. ģlusarczyk,
Kraków 2011.
Mrozowski M., Media masowe. Wãadza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
Najlepiej zarabiajĈcy sportowcy 2012, „Forbes” 2013, http://www.forbes.pl/rankingi/
najlepiej-zarabiajacy-sportowcy-2012,28062,1 [dostčp: 13.04.2013].
Najlepiej zarabiajĈcy polscy sportowcy 2012 r., „Super Express” 2013, http://www.stefczyk.
info/wiadomosci/gospodarka/najlepiej-zarabiajacy-polscy-sportowcy-2012-roku,66
74858060 [dostčp: 13.04.2013].
PiĈtkowska M., Baba na boisku to fanaberia. Ma rodziþ, a nie biegaþ!, 2012, http://
wyborcza.pl/magazyn/1,126715,12168412,Baba_na_boisku_to_fanaberia__Ma_rodzic
__a_nie_biegac_.html [dostčp: 13.09.2012].
Rynek telewizyjny w 2010 roku – podsumowanie, TNS OBOP, 2011, http://oboparch.tnsglobal.pl/uploads/6621/Rynek_telewizyjny_w_2010_-_podsumowanie.pdf
[dostčp: 13.09.2012].
Sahaj T., Kobiety we wspóãczesnym sporcie, 2004, http://www.cos.pl/sw/12_04/55.pdf
[dostčp: 13.09.2012].
Smith M., Wrynn A., Women in the 2000, 2004 and 2008 Olympic and Paralympic Games: An
Analysis of Participation, Leadership and Media Opportunities, 2009, www.women
ssportsfoundation.org/en/home/research/articles-and reports/athletes/~/media/
PDFs/WSF%20Research%20Reports/2008_Olympic_Report.ashx [dostčp: 13.09.2012].
Smith M., Wrynn A., Women in the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games: An Analysis of Participation, Leadership and Media Opportunities, 2010, www.womenssports

110

Justyna Kramczyk, Maãgorzata Gnieciak, Justyna Kiİuk

foundation.org/home/research/articles-and-reports/athletes/~/media/PDFs/WSF
%20Research%20Reports/2010_Olympic_Report.ash [dostčp: 13.09.2012].
Stec R., Sport – misja dla feministek najãatwiejsza, 2011, http://www.sport.pl/sport/
1,86005,9216605,Sport__misja_dla_feministek_najlatwiejsza.html [dostčp: 13.04.2013].
Tuggle C.A., Huffman S., Rosengard D., A Descriptive Analysis of NBC’s Coverage of the
2000 Summer Olympics, “Mass Communication & Society” 2002, vol. 5, no. 3.
Wiley C.G.E., Shaw S.M., Havitz M.E., Men’s and Women’s Involvement in Sport: An
Examination of the Gendered Aspects of Leisure Involvement, „Leisure Sciences” 2000,
vol. 22.

